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Yrkanden
Sökandena yrkar att tribunalen ska
— fastställa att Europaparlamentet åsidosatt artikel 130 i Europaparlamentets arbetsordning jämte bilaga II därtill, genom
att ha underlåtit att till Europeiska unionens råd vidarebefordra den skriftliga fråga som ställts av Europaparlamentsledamöterna inom ramen för det förfarande som handläggs under nummer P-003358/17;
— ålägga Europaparlamentet att till behörig myndighet, det vill säga till Europeiska unionens råd, vidarebefordra den
skriftliga fråga som ställts under ärendenummer P-003358/17; och
— förplikta Europaparlamentet att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument
Till stöd för sin talan åberopar sökandena följande. Europaparlamentet har underlåtit att till behörig och av sökandena
angiven myndighet vidarebefordra den skriftliga fråga som den 16 maj 2017 ställts av Europaparlamentsledamöterna
Ryszard Legutko och Tomasz Poręba.

Talan väckt den 8 mars 2018 – Amisi Kumba mot rådet
(Mål T-163/18)
(2018/C 161/71)
Rättegångsspråk: franska
Parter
Sökande: Gabriel Amisi Kumba (Kinshasa, Demokratiska Republiken Kongo) (ombud: advokaterna T. Bontinck, P. De Wolf,
M. Forgeois och A. Guillerme)
Svarande: Europeiska unionens råd

Yrkanden
Sökanden yrkar att tribunalen ska
— ogiltigförklara rådets beslut (GUSP) 2017/2282 av den 11 december 2017 om ändring av beslut 2010/788/GUSP om
restriktiva åtgärder mot Demokratiska republiken Kongo, såtillvida som sökanden fortfarande är upptagen som
nummer 2 i bilaga II till beslut 2010/788/GUSP och som nummer 2 i bilaga Ia till förordning (EG) nr 1183/2005,
— fastställa att bestämmelserna i artikel 3.2 b i beslut 2010/788/GUSP, i dess lydelse enligt beslut 2016/2231/GUSP och
artikel 2b.1 b i förordning (EG) nr 183/2005 är rättstridiga, och
— förplikta rådet att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument
Till stöd för sin talan åberopar sökanden fyra grunder.
1. Första grunden avser ett åsidosättande av rätten till försvar, inbegripet ett åsidosättande av motiveringsskyldigheten för
att motivera åtgärderna och säkerställa ett effektivt rättskydd, och åsidosättande av rätten att bli hörd.
2. Andra grunden avser en uppenbart felaktig skönsmässig bedömning av sökandens deltagande i handlingar som utgör
allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter i Demokratiska republiken Kongo.
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3. Tredje grunden avser ett åsidosättande av rätten till privatliv, äganderätten och proportionalitetsprincipen.
4. Fjärde grunden avser att bestämmelserna i artikel 3.2 b i rådets beslut 2010/788/GUSP av den 20 december 2010 om
restriktiva åtgärder mor Demokratiska republiken Kongo och om upphävande av gemensam ståndpunkt 2008/369/
Gusp (EUT L 336, 2010, s. 30), i dess lydelse enligt rådets beslut (GUSP) 2016/2231 av den 12 december 2016 om
ändring av beslut 2010/788/GUSP om restriktiva åtgärder mot Demokratiska republiken Kongo (EUT L 226, 2016, s. 7)
och artikel 2b.1 b i rådets förordning (EG) nr 1183/2005 av den 18 juli 2005 om införande av vissa särskilda åtfärder
mot personer som bryter vapenembargot mot Demokratiska republiken Kongo (EUT L 193, 2005, s. 1) är rättsstridiga.

Talan väckt den 8 mars 2018 – Kampete mot rådet
(Mål T-164/18)
(2018/C 161/72)
Rättegångsspråk: franska
Parter
Sökande: Ilunga Kampete (Kinshasa, Demokratiska Republiken Kongo) (ombud: advokaterna T. Bontinck, P. De Wolf,
M. Forgeois och A. Guillerme)
Svarande: Europeiska unionens råd

Yrkanden
Sökanden yrkar att tribunalen ska
— ogiltigförklara rådets genomförandebeslut (Gusp) 2017/2282 av den 11 december 2017 om ändring av beslut 2010/
788/Gusp om restriktiva åtgärder mot Demokratiska republiken Kongo i den del det låter sökanden kvarstå vid nr 1 i
bilaga II till beslut 2010/788/Gusp och vid nr 1 i bilaga I till förordning (EG) nr 1183/2005,
— fastställa att bestämmelserna i artikel 3.2 b i beslut 2010/788/Gusp, i dess lydelse enligt beslut 2016/2231/Gusp, och
artikel 2b.1 b i förordning 1183/2005/EG är rättstridiga,
— förplikta rådet att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument
Till stöd för sin talan åberopar sökanden fyra grunder som i huvudsak är identiska eller jämförbara med de som åberopades
i mål T-163/18 Amisi Kumba/rådet.

Talan väckt den 8 mars 2018 – Kahimbi Kasagwe mot rådet
(Mål T-165/18)
(2018/C 161/73)
Rättegångsspråk: franska
Parter
Sökande: Delphin Kahimbi Kasagwe (Kinshasa, Demokratiska Republiken Kongo) (ombud: advokaterna T. Bontinck, P. De
Wolf, M. Forgeois och A. Guillerme)
Svarande: Europeiska unionens råd

